Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

Oferta dla grup

Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

www.unityline.pl/wycieczki

Bornholm – zielona wyspa Bałtyku
Rejs promem Skania i promem Polonia połączony z wycieczką do Skandynawii
Liczba uczestników:

Od 10 osób

Czas trwania:

3 dni

Ramowy program
Dzień pierwszy:
 19.00 zbiórka uczestników wycieczki w Szczecinie (Plac Rodła 8, parking
przed głównym wejściem do hotelu Radisson BLU), spotkanie z pilotem
 19.15 wyjazd ze Szczecina, przejazd autokarem do Świnoujścia
 21.00 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na
pokład promu Skania, zakwaterowanie w kabinach
 kolacja
 23.00 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, dyskoteka
 nocleg
Dzień drugi:
 06.30 przypłynięcie do Ystad
 06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu
 przeprawa promowa na trasie Ystad – Rønne na duńską wyspę Bornholm
oddaloną o ok. 100 km od polskiego wybrzeża
 wizyta w stolicy – zwiedzanie Rønne – największego miasta wyspy, gdzie
zobaczymy m.in. Sankt Nicolai kirke – XIII-wieczny kościół pierwotnie
zbudowany w stylu romańskim, piękną białą latarnię morską,
uruchomioną w 1880 roku, najmniejszy domek w mieście, do którego
wejścia prowadzą charakterystyczne niebieskie drzwi
 przejazd zachodnim wybrzeżem wyspy do ruin Zamku Hammershus –
zwiedzanie największego tego typu obiektu w północnej Europie
 przejazd północno – wschodnim wybrzeżem wyspy do dawnej osady
rybackiej Allinge, które w XIX wieku przekształciło się w centrum
wydobycia granitu
 przejazd do Gudhjem – „ojczyzny” wędzonego śledzia – urokliwe
miasteczko położone u stóp góry Bokul, pełne klimatycznych, stromych
uliczek
 obiad w tradycyjnej wędzarni w Gudhjem
 czas wolny
 dalsze zwiedzanie wyspy – w Østerlars zobaczymy największy i najstarszy
kościół rotundowy na wyspie następnie przejedziemy do miejscowości
Dueodde, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych plaż w Europie
 powrót do Ystad
 21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników na
pokład promu Polonia, zakwaterowanie w kabinach
 kolacja
 22.30 wypłynięcie promu w morze
 czas wolny – możliwość skorzystania z oferty sklepów, barów, dyskoteka
 nocleg

INFORMACJA I REZERWACJA:




91 35 95 679  91 35 95 877  91 35 95 696
grupy@unityline.pl  www.unityline.pl

Termin:

Indywidualne zapytanie

Oferta dla grup

Unity Line Limited Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin

www.unityline.pl/wycieczki
Dzień trzeci:
 06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
 06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu
 około 09.00 przyjazd do Szczecina, zakończenie imprezy

Uwagi



Oferta ważna dla grupy min. 10 osobowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania niezbędnych zmian
programu, kolejności zwiedzania.
Istnieje możliwość zorganizowania rejsu statkiem po porcie w Szczecinie
za dodatkową opłatą.
Istnieje możliwość zwiedzania Szczecina i/lub Berlina za dodatkową
opłatą.




Do zobaczenia na pokładzie!
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